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IoT
Érzékelés    – Feldolgozás – Beavatkozás 
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Mennyire fontosak az IoT megoldások a Ön üzleti területén?

Az IoT már nem egy opció!
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Source:	Beecham	Research	2015



Jelenleg: működési költségek csökkentése, szolgáltatás kiesés megelőzése
Jövőben: pénzgyártásra -- új szolgáltatás alapú bevétel, felhasználói 

elvárások, szabályozások teljesítése

Miért használunk IoT-t?
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Forrás:	Beecham	Research	2015



Az üzlet igénye – egyszerű megközelítés
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Elemzés à Akciókész információ
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§ Minden IoT megoldás adatokat gyűjt
§ Az adatelemzés tettekhez / beavatkozáshoz vezet
§ A tettek növelik a bevételt vagy csökkentik a költségeket, ... vagy mindkettőt

A lehetőség a tettre fogható információban van
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à a tettre fogható információra építsünk, ... ne csak az adatra! 

AZ ADATELEMZÉS EREJE
§ A nyers bitek, adatbájtok valójában túl sokat nem lendítenek
§ A feldolgozott adatok (riportok) kezdenek érdekesek lenni
§ Az elemzett adat, az összefüggések adnak értéket az adat tulajdonosának
§ Az összevezetett multi-domain adat számos adathasznosító/vevő számára értékes
§ Az az információ értékesíthető igazán, amely beavatkozásokat vezérel 



§ Befektetés igényes
§ Egy állandó van: a változás (üzlet, ember, technológia, hardver, szoftver)
§ Adatkezelés: gyűjtés, tárolás, elemzés, megosztás
§ Biztonság: adat-, átvitel- és folyamatbiztonság
§ Robusztus összekapcsolhatóság, eszközök menedzselése, M2M 

kommunikáció megbízhatósága és stabilitása 
§ Skálázódás a robbanásszerű növekedésre

Az IoT kihívásai / lehetőségek a fejlődésre
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§ Jogi kérdések, ipari know-how védelme
§ Szabványok
§ Tettre fogható, szakképzett munkaerő



Az IoT kihívásai és lehetőségei szerteágaznak
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IoT világ
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Consumer IoT – egyéneknek, családoknak

• A hardver alacsony árú, 
limitált az élettartama és 
a karbantarthatósága

• Az eszközök száma 
alacsony

• A termék- és 
adatmenedzsment nem 
látható és nem 
kontrollálható

• A szállítók oldalán 
összetett a kép
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Comercial IoT –
az üzleti színtér 

• Vállalati, szervezeti szint
• Példák: energia 

menedzsment, világítás 
menedzsment, smart
metering és monitoring

• Több 1000 eszköz, gyakran 
több telephelyen

• Adatkezelés: hierarchikus, 
szerepkörökhöz és 
jogosultsághoz társított
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Industrial IoT – ipari lépték 
ROBUSZTUS, hosszú távra tervezett 



IoT alkalmazások
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§ Skálázódó IoT alkalmazások és szolgáltatások
§ Összekapcsolja a valós és virtuális világot az eszközök, rendszerek és 

emberek között. 
§ Interoperabilitás (együttműködés képessége) 
§ Egyetlen IoT platform sem tudja lefedni a létező és potenciálisan 

felmerülő felhasználási forgatókönyveket

IoT platform
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A tettre fogható információ (elemzett adat) és az integrált 
szolgáltatások jelentik az IoT világ és az IoT platformok igazi értékét

§ Az IoT kezdeményezéseknek, platformoknak együtt kell tudni működniük 
a nagyobb jó, a közös cél érdekében



Az IoT platformok fő komponensei
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Connectivity & Normalization

Device management
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Data visualization

Analytics

External interfaces

Processing & Action management

Additional tools



Edge System Management & 
Connections 

Insights & Actions 

Device / User Management Cloud Connectors Dashboards / Visualizations / 
Apps 

Roles & Permissioning Event Logic / Alerts Application Builders 
Local Cloud Gateway Subscriptions / Billing Data Marketplaces 
Libraries Adapters / SDKs APIs Turn-key Vertical Applications 

Security & Access Controls OTA firmware and software 
updates 

Predictive / Prescriptive 
Analytics 

Identity Management Storage / App Hosting Voice Interface / AR / MR / VR 
Integrations 

Az IoT platformok meghatározó funkciói

Érzékelés    – Feldolgozás    – Beavatkozás 
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Ipar 4.0



FELDATOK
§ Az ipari folyamatok fenntarthatóságának, üzemeltetési folyamatainak 

optimalizálása, hatékonyságának elemzése és fokozása
§ Az ipar és a lakosság magas szintű digitális kiszolgálása
§ Valós idejű reagálás az eseményekre

Ipar 4.0 kihívások / lehetőségek
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MAGAS SZINTEN INTEGRÁLT RENDSZEREK
§ Az ipari folyamatok átalakulnak: az izolált termelési egységek integrált, automatizált 

és optimalizált, nagy hatékonyságú termelő és szolgáltató rendszerré olvadnak össze
§ Integráltabbá válik a viszony a szolgáltatók, a gyártók, a beszállítók és az ügyfelek 

között
§ A szenzoroknak, a gépeknek, a munkadaraboknak és az IT rendszereknek vertikális (a

vállalaton belüli) és horizontális (a szereplők közötti) összekapcsolódása történik 
meg a teljes ellátási és értéklánc mentén



Okos gyárak ... Okos termékek
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Intelligens

Összekapcsolt

Testreszabott

Termékek Folyamatok

✓

✓
✓
✓

✓
✓

Zéró selejt, robusztus és előrelátó gyártás még komplex estekben is



LEHETŐSÉGÜNK VAN
§ Egységes, vertikálisan és horizontálisan integrált, virtuális 

értékláncba szervezni a beszállítókat, a gyártókat és a vevőket
§ Multi-domain környezetet kiszolgáló adatgyűjtés, tárolás, elemzés, 

keresés, megosztás, átvitel, megjelenítés, adatbiztonság elemek illetve 
azok komponenseinek alkalmazására

IoT lehetőségek
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AZT TUDJUK VEZÉRELNI, AMIT MÉRÜNK!
§ Lehetőségünk van kialakítani a válaszunkat a következő kérdésre: 

Mit jelent az adat?
§ Integrált adat (tettre fogható információ) előállítása szakterületekre 

szabottan



Az ötödik hullám
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§ Az eddigiekben taglalt folyamatokat felismertük
§ Ezekhez csatlakozunk, a munkát elkezdtük
§ Mindehhez keressük a tetterős, fejlődni és fejleszteni akaró 

partnereket

MERT
§ Mindenki érintett
§ Alap építőelemek közös ereje

Következő lépések
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§ Eldöntöttük, elindultunk. 
§ Tapasztalatot gyűjtünk, bekapcsolódunk a nemzetközi 

folyamatokba, komponensek adaptálásába és kidolgozásába

Ez az út már nem opció ...
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§ Szükséges a területen a nemzetközi mércével megszabott 
menetsebességet felvennünk

§ Szerteágazó: képzések, testbed-ek, mintaprojektek, 
szakterületek széles skálája

§ Mozgató ereje: az ipar és a társadalom által megfogalmazott 
igények, az igények definiálta projektek, kívánt fejlesztések



§ Az IoT a következő „nagy dolog”
§ Integrált szolgáltatások és alkalmazások
§ Az üzlet sikerességének meghajtója, a profit növelése

§ Az IoT terület nagyon széles technológiai palettát ölel fel 
§ Közösen tudjuk az alapokat erősíteni, majd ezekre építeni a 

vállalatok saját megoldásait és szolgáltatásait
§ Mindez azt eredményezi, hogy a vállalatok kooperálnak

Jövőképünk
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§ A fejlesztés a jövőnk építése; több évre, akár egész évtizedre 
készülünk fel, hosszú távra alapozunk

§ Ezért érthető, hogy jelentős befektetést igényelnek a vállalatok 
és a kutatóhelyek részéről az IoT irányába tett lépések

§ Mindehhez kínálunk mintát és közösséget, valamint javaslunk 
első lépéseket és távlatokat

A jövő elkezdődött
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A BME AUT és a NETvisor Zrt. közös IoT platformjának architektúrája
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Hálózat- és rendszerfelügyelet 

Szenzorok, gateway-ek, hálózat

Adatgyűjtés és előfeldolgozás

Monitorozás és reporting:
Eszközök felderítése, nyilvántartása, 

támogatása

Menedzsment alkalmazások

Intelligencia – Elemzés és 
döntés

Adattárolás, adatfeldolgozás, 
elemzés, keresés, megosztás, 
megjelenítés, adatbiztonság

Monitorozás, üzleti intelligencia, 
folyamatok, vezérlés, értesítések

Szakterületi szoftverkomponensek

IoT alkalmazások és szolgáltatások
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Köszönjük a figyelmet!


